
ATO COMPLEMENTAR DE CONVOCAÇÃO E ORIENTAÇÕES PARA REPETIÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE (PRELIMINARES,

COMPLEMENTARES  E  TOXICOLÓGICO)  DO  CONCURSO  PÚBLICO  PARA  ADMISSÃO  AO  CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE

SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (QPPM), PARA O ANO DE 2019 (CFSd QPPM/2019) – VAGAS BH/RMBH.

A  TENENTE-CORONEL  PM  CHEFE  DO  CENTRO  DE  RECRUTAMENTO  E  SELEÇÃO,  no  uso  de  suas  atribuições

regulamentares contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 4.452, de 14/01/2016, tendo em vista a autorização concedida pela

Resolução nº 4.675, de 28/06/2018 (que dispõe sobre a autorização de abertura de vagas para o concurso CFSd/2019) e o disposto no

Edital DRH/CRS n° 06/2018, de 29/06/2018, publicado no “MG” nº 121, de 04/07/2018, que regula o concurso público para admissão ao

Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2019 (CFSd QPPM/2019 BH/RMBH) e, 

1. CONSIDERANDO:

1.1 o disposto no Edital  DRH/CRS n° 06/2018, de 29/06/2018, publicado no “MG” nº 121, de 04/07/2018, que regula o

concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2019 (CFSd

QPPM/2019);

1.2 foi publicada a Resolução nº 4.777 - CG, de 29/01/2019, alterando a data do início do Curso de Formação de Soldado PM

- BH/RMBH prevista para 11/02/2019 para 11/02/2020 em cumprimento ao ofício n. 0015/2019 da Câmara de Orçamento e Finanças do

Governo do Estado de Minas Gerais;

1.3 o lapso temporal entre a realização dos referidos exames e avaliações (2018) e a data de posse (2020), que ocorre com a

matrícula no Curso de Formação, para o CFSd 2019 - BH/RMBH, superará os prazos de validade desses;
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1.4 a Diretoria de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais se posicionou no sentido de que todos os exames preliminares e

complementares descritos no Anexo "A" da Resolução Conjunta nº 4.278/2013 sejam REPETIDOS nos candidatos aptos nas fases

realizadas no concurso em questão;

1.5 o art. 11, inciso V, da Lei n. 8.429, de 02/06/1992 - Lei de improbidade administrativa - que dispõe:

Art. 11 Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão

que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

[...]

V - frustrar a licitude de concurso público;

[...] (grifo nosso)

1.6 para fins admissionais,  torna-se necessária a aferição da aptidão dos exames de saúde descritos no Anexo "A" da

Resolução Conjunta nº 4.278/2013, previstos no edital regulador do CFSd/2019 BH/RMBH, pelos motivos já expostos no subitem 1.3

deste ato;

1.7  que há necessidade de CONFIRMAÇÃO do resultado dos referidos  exames dos  candidatos  previamente  aptos  no

certame.

2. RESOLVE:

2.1 Convocar, para fins admissionais, o candidato apto em todas as fases do certame para ser submetido à repetição dos 

exames de saúde (preliminares e complementares, otorrinolaringológico, oftalmológico e toxicológico):
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1 CFSd MASCULINO BH/RMBH: 

INSCRIÇÃO UF NOME DO CANDIDATO PROVA I RESULTADO AFM NOTA FINAL EXAMES DE SAÚDE

1691237 DIEGO LUCAS SILVEIRA DE OLIVEIRA PINTO 97,50 56,00 153,50 APTO

I - ORIENTAÇÕES GERAIS AO CANDIDATO:

1 Conforme previsto no subitem 9.7 do edital  regulador do certame, será eliminado do processo seletivo, dentre outras

situações previstas neste edital, o candidato que faltar ou chegar atrasado para a realização de qualquer prova, avaliação, teste ou

exame, bem como para qualquer convocação previamente definida pela administração do concurso.

2 O candidato deverá portar o original de seu documento oficial de identidade constando seu CPF ou com CPF à parte, cujos

dados sejam coincidentes com os registrados no ato de inscrição, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. 

3 Serão  publicadas,  nesta  data,  no  site  do  CRS  (www.policiamilitar.mg.gov.br/crs),  as  orientações  específicas  para  a

repetição dos Exames de Saúde (Preliminares, Complementares e Toxicológico).

4 Conforme subitem 6.38 do edital regulador do certame os exames de saúde complementares serão de caráter eliminatório,

somente podendo ser realizados em laboratórios, clínicas ou hospital credenciados pelo Sistema de Saúde PMMG-CBMMG-IPSM, às

expensas do candidato. 

II - ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS E AGENDA PARA A REAVALIAÇÃO DOS EXAMES:

1  As  orientações  específicas  e  agenda  para  a  reavaliação  dos  exames médicos  de  saúde  do  Concurso  Público  para

admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais (QPPM), para o ano de 2019 – vagas para BH/RMBH,

foram publicadas no site do CRS no dia 02 de setembro de 2019 e encontram-se disponível no link: 

<https://policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/020920191130396441.pdf>
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2 Os exames preliminares de saúde (clínico e odontológico) são de caráter eliminatório, e serão realizados pela PMMG no

período de 30/09 a 11/10/2019, centralizadamente em Belo Horizonte, na Escola de Formação de Soldados (EFSd), conforme agenda

constante do ANEXO “B”, do ato acima supracitado;

2 O resultado do exame toxicológico deverá ser entregue em 02 (duas) vias, sendo 01 (uma) pelos candidatos no dia

da realização dos exames preliminares (clínico e odontológico), juntamente com os demais exames complementares, e outra

pelos laboratórios diretamente no CRS até o dia 11/10/2019  ;  

3 O candidato deverá realizar a reavaliação no dia 11/10/2019, às 12h30min, juntamente com a equipe RM79.

Belo Horizonte, 24 de setembro de 2019

(a) Ivana Ferreira Quintão, Ten Cel PM
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção
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